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Van “oud” de voorzitter
Afscheid,
Beste sponsoren, donateurs, molenaars, bestuursleden en andere lezers,
Sinds juni 2009 heb ik met veel plezier het voorzitterschap van de Molenstichting Lattrop-Tilligte vervuld .
In januari 2018 heb ik het stokje overgedragen aan Rob Visschedijk.
Dank aan allen voor deze leerzame en interessante tijd. Jullie bijdrage en inzet voor de Molenstichting
Lattrop-Tilligte op allerlei manieren zorgt ervoor dat de molens kunnen blijven draaien!
De wind heeft mij op een bijzondere plek in Brabant laten landen: molenaarserf Dye Sprancke te SprangCapelle.

Hartelijke groet,
Corné de Regt
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De voorzittershamer;
Na zo’n 8 jaar voorzitter te zijn geweest van onze
Molenstichting Lattrop-Tilligte heeft Corné de Regt
eind vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Corné
heeft een nieuwe baan in het westen van het land
aanvaard en zal binnen afzienbare tijd zich daar ook
gaan vestigen. Dit betekende dat wij naarstig op
zoek moesten naar een nieuwe kandidaat voor het
voorzitterschap.

leiding van Gerrit Hartman en Wim Kamphuis zijn
deze snijplanken door ons zelf vervaardigd. Een
boom is tot planken zijn gezaagd op de zaagmolen.
Daarna zijn de planken in mooie ronde en
rechthoekige snijplanken veranderd. Er is al een
mooie voorraad aangemaakt.

Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij Rob
Visschedijk bereid hebben gevonden om deze
mooie uitdaging aan te gaan. Rob is een gedreven
Denekampse ondernemer die het belangrijk vindt
dat de molens van de Molenstichting blijven
draaien.
Wim en Gerrit in actie!

Het bestuur van Molenstichting is blij met de komst
van Rob. Wij kijken dan ook uit naar een vruchtbare
samenwerking en wensen Rob veel succes toe in
zijn nieuwe functie.

UNESCO;
Begin December 2017 hebben alle molenaars de
molenwieken in de vreugdestand gezet!

Daarnaast willen wij ook Corné bedanken voor zijn
inzet de afgelopen jaren voor de Molenstichting en
wensen heb daarnaast veel succes met zijn nieuwe
uitdaging.

Het Comité van de UNESCO conventie ter
Bescherming van het Immaterieel Erfgoed heeft het
molenaarsambacht namelijk geplaatst op de
Internationale Lijst van het Immaterieel Erfgoed.

Rob Visschedijk (links) neemt het voorzitterschap over van
Corné de Regt (rechts). Op de achtergrond kijken de overige
bestuursleden toe.

Broodplank;
De Molenstichting is bezig om een nieuwe
donateursactie op te zetten. Het aantal donateurs
loopt terug maar wij kunnen de financiële middelen
goed gebruiken voor het instant houden van onze
molens. Tijd voor een actie dus!
De flyers zijn klaar en de welkomst geschenken ook.
Elke nieuwe donateur ontvangst ter introductie een
meelpakket inclusief een mooie originele exclusieve
Molenstichting snijplank. Onder de bezielende

Het Molenaarsambacht in Nederland wordt
gedragen door een grote schare van vrijwilligers die
zich verenigd hebben in organisaties als Het Gilde
van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske
Mounders, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde
en Vereniging De Hollandsche Molen. Deze
verenigingen organiseren onder meer
molenaarsopleidingen zodat dit bijzondere
ambacht ook in de toekomst kan worden
voortgezet. Het model van het werken met
vrijwilligers wil Nederland graag voor het
internationale voetlicht brengen.
Bijzonder aan deze voordracht is ook de
samenhang tussen materieel en immaterieel.
Zonder molens zou het molenaarsambacht immers
niet mogelijk zijn, waar omgekeerd geldt dat er
zonder vrijwilligers geen draaiende molens meer
zouden zijn. Over de manier van veiligstellen van dit
ambacht wil Nederland graag in gesprek met
andere landen, om kennis en ervaring uit te
wisselen. Medio 2020 zullen Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en het Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed in samenwerking met de
molenaarsgilden een internationale conferentie
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organiseren om de internationale uitwisseling te
bevorderen.
De voordracht werd samengesteld door een
werkgroep waarin de molenaarsgilden, de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed én het
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
zitting hadden. De begeleiding was in handen van
het Kenniscentrum. Samen brachten ze de
voordracht tot een goed einde. Zo zeer zelfs dat het
belangrijkste adviesorgaan van UNESCO, de
Evaluation Body, het een ‘exemplary file’ vond.
Geen slecht resultaat voor de eerste voordracht
ooit van Nederland voor één van de internationale
immaterieel erfgoedlijsten.
De plaatsing van het Molenaarsambacht op de
Internationale Representatieve Lijst van het
Immaterieel Erfgoed kan gezien worden als een
steun in de rug voor de vele activiteiten die de
molenaarsgilden ontwikkelen om hun ambacht een
toekomst te geven.
Bij de voordracht hoorde ook een film. Zie hiervoor
de volgende link op het internet;
https://www.youtube.com/watch?v=CsVlsYFgmCk
Met de voordracht wil Nederland voor het voetlicht
brengen waarop in Nederland het
Molenaarsambacht gepraktiseerd en beoefend
wordt.
Een overzicht;
Wat gebeurde er in 2017 allemaal op de
Borgelinkmolen?
Samen met jullie willen wij nog even terugblikken
met de molenaars van deze molen;
De Borgelinkmolen was samen met de St.
Nicolaasmolen het afgelopen jaar een lesmolen
voor molenaars in opleiding. Daarnaast hebben er
diverse activiteiten op de Borgelinkmolen
plaatsgevonden. Zo waren er rondleidingen in het
kader van Educatie op Locatie voor de groepen-4
van alle basisscholen van de gemeente Dinkelland.
Tijdens het bezoek mochten de kinderen zelf graan
malen, meehelpen om de molen op de wind te
zetten en de zeilen vastzetten. Na afloop kregen de
kinderen een zakje eigen gemalen meel mee. Totaal
hebben 10 scholen van de gelegenheid gebruik
gemaakt. Er zijn rondleidingen verzorgd voor
bedrijven, verenigingen, het Twents Carmel College

en het ITC Enschede. In de ruimte achter de molen
werd er elke 3de woensdag van de maand
theorielessen gegeven voor de molenaars in
opleiding. Er is een bijeenkomst geweest van
instructeurs van het “Gilde van Vrijwillige
Molenaars” en er heeft een cursus plaatsgevonden
van de vereniging “De Hollandsche Molen”. De
ruimte wordt tevens gebruikt voor de
bestuursvergaderingen van onze Molenstichting. In
het najaar heeft de rogge van de Mr. Bernink-akker
ongeveer 1½ maand op de graanzolder van de
molen gelegen om te drogen. Op 27 november is de
rogge op de wind gemalen. Slager Kappelhof heeft
de spekjes geleverd en bakker “de Winter” heeft
van de 120 kg meel tenslotte de Bernink-stoet
gebakken. Op 13 December werd de eerste speciale
“Bernink-stoet’n” aan de burgemeester (mevr.
Bakker) van de gemeente Dinkelland overhandigd.
De rest van de stoet’n werd uitgedeeld aan de
aanwezige genodigden, medewerkers van de Mr.
Bernink-akker en de vrijwillige molenaars.
Zoals gebruikelijk werd op de eerste advent de
kerstster in de wieken gehangen. Misschien is het u
bekend dat in de molenwereld de wieken van de
molen ook een taal spreken. Zo kennen wij
bijvoorbeeld; een lange rust, korte rust,
vreugdestand en de rouwstand. Helaas hebben de
molenaars van de molen in 2017 de molen 3 keer in
de rouwstand gezet omdat buurtgenoten ons
ontvallen zijn.
De molenaars (Ton Huttenhuis, Jan Koehorst, Rob
Kwekkeboom en Ben Heinink) hebben in totaal 730
bezoekers op de molen mogen begroeten. Op de
Nationale- en de Overijsselse molendag was de
molen feestelijk gepavoiseerd (mooi versierd met
een vlaggetjeslijn van wiek tot wiek en de
Nederlandse driekleur op elke wiek). Het zal mooi
zijn als jullie in 2018 ook weer een bezoek brengen
aan de molen.
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Oude Hengel;
Vanuit Oldenzaal komend laat Ootmarsum zich van
haar best zien. Rechts de torens van kerken,
klooster en stadhuis. Links, wat verscholen achter
de huizen staat de molen van Oude Hengel.
Net zoals veel andere molens, die economisch niet
interessant waren, heeft het ook maar een haar
gescheeld, of ook deze molen was gesloopt
geweest. Het resultaat van geld en historie is een
overwinning van de eerste. De molen staat er nog
onaf, terwijl eromheen comfortabele woningen
gebouwd zijn. Er is geen historisch verband meer
tussen de molen en de omgeving.
De molen van Oude Hengel is een korenmolen. In
1872 is er op deze plek een stellingmolen met
rieten romp gebouwd. Vier jaar later ging deze in
vlammen op en werd er een stenen romp voor in
de plaats gezet. De molen had twee koppels en
heeft tot 1940 op de wind gemalen. In 1950 zijn er
op de begane grond twee electrische maalkoppels
met een graansilo op de meelzolder gekomen. Er
werd toen niet meer op de wind gemalen. Het
electrisch malen is rond 1965 gestopt en sindsdien
is de molen als opslag voor verpakt graan en
veevoer gebruikt en raakte steeds meer in verval.
Uiteindelijk is in 2010 de electrische houzagerij, die
zich naast de molen bevond, verhuisd naar
Duitsland. Alle grond inclusief molen is verkocht
aan een projectontwikkelaar, met de bedoeling
daar huizen en villa’s te bouwen en de molen
grondig te restaureren. Dat eerste is gebeurd, het
laatste onvoldoende. In 2012 is de molen een stuk
opgeknapt, maar er is meer op geld dan op
kwaliteit gelet. De klus is dan ook allerminst af.
Inmiddels is de molen overgegaan naar de
gemeente Dinkelland, die de molen liever kwijt dan
rijk is. Zij rekent het onderhoud van een molen niet
tot haar kerntaken. Het Landschap Overijssel is
bereid de molen over te nemen, maar niet zonder
meer in deze staat. De besluitvorming verloopt
bijzonder traag. Er is in 2017 intussen een stichting
opgericht, die zich tot doel stelt de molen te
beheren. Maar dan zal er toch eerst een eigenaar
moeten komen, die hart voor de zaak heeft.
Kortom, de strijd voor het behoud is nog niet
gestreden. Er is nog een kleine kans, dat er vóór de
komende gemeenteverkiezingen een voorstel tot
verkoop naar de gemeenteraad gaat. Dan is het
mogelijk, nog deze zomer een aantal noodzakelijke
werkzaamheden, zoals waterwering en schilderen,
uit te voeren en zo verder verval tegen te gaan. Het

einddoel is en blijft deze fiere molen voor Twente
te behouden en weer maalvaardig te maken.
Rob Barenbrug

Twentse molenaar, burgemeester en boerin in de
race voor Vrouw in de Media Award;
Molenaar Josephien Kienhuis uit Fleringen,
agrarisch onderneemster Heleen Lansink-Marissen
van de Melktapperij in Haaksbergen, Anneke
Raven, burgemeester van Hellendoorn, en Judith
Thio-Walda, therapeute uit Enschede, waren in de
race voor de “Vrouw in de Media Award
Overijssel”.
Het was voor de tweede keer dat de awards ook
per provincie werden uitgereikt. Stemmen kon nog
tot begin februari op de website van Vrouw in de
Media.

Molenaar Josephien Kienhuis uit Fleringen was een van de
Twentse genomineerden voor de Overijsselse Vrouw in de
Media Award

